ભેદભાવિહત નીિતનું િનવેદન
ભેદભાવ કાનૂનની િવ�દ્ધ છે
NJ FamilyCare લાગુ પડતા ફૅડરલ નાગ�રક હકના કાનૂનનું પાલન કરે છે અને �િત, રંગ, રા�ીય મૂળ, �લંગ, �મર અથવા અપંગતાના આધારે ભેદભાવ કરતું
નથી. NJ FamilyCare �િત, રંગ, રા�ીય મૂળ, �લંગ, �મર અથવા અપંગતાનાં કારણોથી લોકોને બાકાત રાખતું નથી અથવા તેમની સાથે અલગ રીતે વ્યવહાર
કરતું નથી.
NJ FamilyCare:
•
અમારી સાથે અસરકારક રીતે સંવાદ કરવા માટે અપંગ લોકોને મફત સહાયતાઓ અને સેવાઓ પૂરી પાડે છે , જે મ કે:
- લાયકાત�ાપ્ત સાંકેિતક ભાષાના દુભાિષયા
- અન્ય સ્વ�પોમાં લેિખત માિહતી (મોટાં અક્ષર, ઑ�ડઓ, ઍક્સેિસબલ ઈલેક્�ૉિનક ફૉમ�ટ, અન્ય સ્વ�પો)
•
જે મની મૂળ ભાષા અં�ે� નથી તેવા લોકોને મફત ભાષાકીય સેવાઓ આપે છે , જે મ કે:
- લાયકાત�ાપ્ત દુભાિષયા
- અન્ય ભાષાઓમાં લખાયેલી માિહતી
1-800-701-0710 (TTY: 711).
જો તમે માનતા હો કે NJ FamilyCare આ સેવાઓ �દાન કરવામાં િનષ્ફળ રહી છે અથવા �િત, રંગ, રા�ીય મૂળ, �લંગ, �મર અથવા અપંગતાના આધારે
અન્ય રીતે ભેદભાવ કય� છે , તો તમે NJ FamilyCare િસિવલ રાઇટ્સ કોઓ�ડર્નેટર સાથે નીચેના દ્વારા ફ�રયાદ ન�ધાવી શકો છો: NJ Civil Rights
Coordinator, NJ Department of Human Services, Office of Legal and Regulatory Affairs, P.O. Box 700, Trenton,
NJ 08625-0700, 1-888-347-5345 અથવા અહ� ઇમેઇલ DHS-CO.OLRA@dhs.nj.gov કરો. જો તમને ફ�રયાદ દાખલ કરવામાં સહાયની
જ�ર હોય, તો િસિવલ રાઇટ્સ કોઓ�ડર્નેટર તમારી સહાય કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.
તમે ઈલેક્�ૉિનક રીતે ઑ�ફસ ફૉર િસિવલ રાઈટ્સ કમ્પ્લેન પૉટર્લ દ્વારા યુ.એસ. �ડપાટર્મન્ટ ઑફ હૅલ્થ ઍન્ડ �ુમન સ�વર્સીઝ, ઑ�ફસ ફૉર િસિવલ રાઇટ્સ
સમક્ષ નાગ�રક અિધકારો સંબંિધત ફ�રયાદ પણ દાખલ કરી શકો છો જે https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ખાતે ઉપલબ્ધ છે અથવા
ટપાલ કે ફોનથી નીચે �માણે ફ�રયાદ કરી શકો છો:
U.S. Department of Health and Human Services
SW, Room 509F, HHH Building
200 Independence Avenue
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
યુ.એસ. �ડપાટર્મન્ટ ઑફ હૅલ્થ ઍન્ડ �ુમન સ�વર્સીઝના ફ�રયાદ પ�કો અહ� ઉપલબ્ધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
જો તમે અન્ ય કોઈપણ ભાષા બોલતા હો તો ભાષાકીય સહાયતા સેવાઓ તમને િવના મૂલ્ યે ઉપલબ્ ધ છે. કૉલ કરો 1-800-701-0710 (TTY: 711).
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